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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (eboj@stofanet.dk) Ejvind Bojsen 40 92 56 29 
 Skolevænget 12a 
Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Fritidsklubben Helle Jordt Henningsen                            27 12 60 98 
 Østermarken 24 
Fritidsklubben – udlejning til fødselsdage Helle Jordt Henningsen                            27 12 60 98 
Mail: hellej@bbsyd.dk  Østermarken 24 
  
Grundejerforeningen(Søndermarken) Michael Christensen 28 73 62 16 
 Østermarken 35 
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Hans Jørgen Pedersen 40 17 31 50 
 
Nørreskov-Skolen (clbi@sonderborg.dk) Carina Bielefeldt 88 72 43 95 
(www.norreskov-skolen.dk) Skolegade 21  
 Pedel Frank Boye  20 97 82 06 
Ringriderforeningen Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9    
Skolebestyrelsen Formand Henrik Christensen 23 40 84 34 
 Gl. Guderup 21 
Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen Kalvehavevej 3 (Mobil 2167 7205)                 74 45 62 05 
(mbk@km.dk) 
 
Stevning børnehus   Mette Ringsgaard        74 45 86 37 
 Skolevænget 14  
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 60 14 24 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  Lene Thomsen      20 55 05 77 
 Hjortspringvej 19 
Vandværk (www.guderupvand.dk) Finn Pedersen (vagttelefon) 29 66 85 46 
 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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FRA FOBIS 

 
Dilettant i Stevning 

 
Det foregår i Kulturhuset 

 

”Hvem har bukserne på” 
      Onsdag d. 24. feb. Kl. 18.30: Sidste øve aften for børn  

Fredag d. 26. feb. Kl. 19.00: Generalprøve, specielt for pensionister    
Lørdag d. 27. feb. Kl. 19.00:   Premiere   

HUSK Tilmelding til premiereaften til 
Dorte og Poul Nissen på tlf. 20810897/31370897 

Bedst mellem kl. 18.00 og 19.00 
Senest d. 20. februar 

 
Der er mulighed for at bestille platter/smørrebrød gennem FoBiS 

 
Efter års ægteskab med den ikke helt regelrette sagfører bliver det den gode Rasmine lidt for groft med 
hans påtagede selvhøjtidelighed og småsnuskede forretninger. En dag, da sagføreren mindst venter det, 
tager hun over for at få sit gode navn og rygte rettet op igen. Gennem alt lige fra faderskabssager, na-
turfredningsaktivister, en ikke helt forståelig kommunalpolitiker, en langfingret økonomichef og en 

sekretær, der måske/måske ikke er klogere end en kop kakao, følger vi denne farce til ende, hvor Ras-
mine, som forstår at holde begge ben på jorden, sætter alle uhyrligheder på plads. 

 
 

Der er både gamle kendinge og nye ansigter på rollelisten, og de glæder sig 
alle til at underholde jer. 

Instruktør er Dorte Nissen 
 
 

Vel mødt til årets dilletant forestilling 
Bestyrelsen for FoBiS 

 
 



- en god forbindelse

Søndergade 1 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde -  tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen -  tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg

- også salg af sand og støbemateriale

Als Entreprenørforretning ApS 

• Nyanlæg af haver
• Græsslåning
• Hjemmeservice
• Vedligeholdelse 
 af små/store arealer
• Hækklipning
• Belægningsarbejde
• Træfældning
• Beskæring m.m.

v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11 · 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03 · Mobil 22 17 24 74



Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

Tøj til hende og ham
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FRA KLUBBEN 
 
  Forårsprogram for klubben 
 
4. januar   Lukket 
11. januar  Varm kakao og boller 
18. januar   
25. januar 
1. februar   Fastelavns masker 
8. februar 
15. februar  Vinterferie 
24. februar     Delitant  (Onsdag i multi salen kulturhuset) 
29. februar 
7. marts   Forårsting / Påsketing – så karse mm 
14. marts   Forårsting / Påsketing – så karse mm 
21. marts   Forårsting / Påsketing – så karse mm 
 

Ses igen til september ønsker jer alle en god sommer. 
 
 
 

FRA LANDSBYLAUGET 
 
 

Rundt om Stevning i 2016 
 

Rundt om Stevning i 2015 
165 09. marts 19. marts 
166 18. maj 28. maj 
167 17. august 27. august 
168 21. september 01. oktober 
169 09. november 19. november 
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Borgermøde 2016 
Årets borgermøde afholdes torsdag d. 4. februar 2016 kl. 19 - ca. 21 og emnet er”100.000 
kroner – til hvad? En skaterbane? En BMX bane? Et øvelokale? Et større klublokale? Et 

motionscenter? En svævebane i skoven?” 

Ingen ideer er for vilde - kom og vær med til at præge udviklingen af Stevning. 

  

Valg til Landsbylauget: 
Dorthe Hansen – modtager ikke genvalg 

Claus Bonde  – modtager genvalg 

  

På valg som suppleant: 

Jens Peter Madsen 

Michael Christensen 

  

Eventuelt interesserede kandidater kan henvende sig til Lene Thomsen eller Jens Peter 

Christiansen og melde sig eller blot høre mere om bestyrelsesarbejdet, som omfatter: 

  

3 faste årlige arrangementer: 

-       Borgermøde (februar) 

-       Opsætning/nedtagning af badebro (ca. maj og september, afhængigt af vejret) 

-       Juletræstænding (altid lørdagen før 1. søndag i advent) 

Derudover har vi 2-4 møder om året i Stevning Landsbylaug, møder med Landsbyforum 

(Sønderborg Kommune), og vi er tovholdere ved projekter. 

  

  

På valg til Kulturhusets bestyrelse er: 
Steffen Fog 

John Stavski 

Christian Bonde 

…alle 3 modtager genvalg. 

  

  

----------------- 
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Giv et praj 
 – en nem måde at kommunikere med Sønderborg kommune: 

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er 

opmærksomme på, så giv Sønderborg kommune et praj. Hvis det vurderes at dit praj er akut, 

vil det blive udbedret med det samme. Andre praj vil indgå i planlægningen af driften og ved-

ligeholdelsen. Der sættes stor pris på din hjælp med at sikre en ren og velfungerende by. 

Giv et praj om: 

�         Tilstoppede regnvandsbrønde 

�         Skader på færdselstavler eller autoværn 

�         Skader på veje, fortove eller stier 

�         Affald på vejen eller i rabatten 

�         Trafikdræbte dyr 

�         Invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo 

�         Defekte legeredskaber 

Download APP’en Giv et praj – Sønderborg fra App store eller Play butik 

  
 
 
�
 �

 ANNONCE 
 
 
 
 
 

 
 
Den nyeste POMPdeLUX kollektion kan ses til åbent hus fredag d. 26/2 2016 kl. 19:00 
Hos  
Helle Jordt Henningsen 
Østermarken 24 Stevning 
6430 Nordborg 
Tilmelding nødvendig på 2712 6098 
Glæder mig til at se dig/jer 
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FRA STEVNING IF 
 
Hvis der skulle være nogen, der trænger til motion for sjæl og krop ovenpå julens strabadser, 
bringer vi lige idrætsforeningens program igen. 
 
 

VINTERAKTIVITETER 2015 - 2016 
 
Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen  
�'���#$�����"������0�����&��%��$�$��!�##�$-���"��"�����#�����#$'"��$"�����*�#������������"�������/
$"�"�$��%#���$"��������"�������%#����"%!!�"�0�1��������*�&���"���"����2*��������/���������$"�����*����
��"���&����#���"#������������"��#����"���������-�
�����%���&���%�����������"��$�������"�$������$�����*�#$�"��"���%#���"*����"���%� "*���$$�"��&����$�
$�������*�����"��$"�$���������"�����"��+�#��� ����!����'���#$��#����-�
�
��#�����#$�"$�"�$�"#�������<-�#�!$����"�����65�/�66�
�"�#��"��#�!$����"�$�����"$#,��755��"�
�
�

Motionsbadminton / familie leg og spil 
���%�&���$��$���"�0�#����$�&�$�$�##�����$�0��"���"��%���������"��$�#!�����������$������'���#$��#����-�
�
����������&$���#�������#�$���� "���������"�$������$��������#!��*������"���"������#�������#�%�"��#��/
��"*������*��%����!"��������
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�
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Kortspil 
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�&�#���"��"������*���"���"�����"�$�������"���$�"�##����"��'��$��$��*��"���"������������$��������"���"#���*�
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Hele familiens
frisør...

Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66

 V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS
Smedevænget 9 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 80 80

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres

10 
 

�
Side 10:  
Salon Saksen 
Als Tømrerne 
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Taxi 74 45 95 45 · Bus 74 45 95 70 · www.gftaxi.dk

Forudbestil 
din taxi på

74 45 95 45

Taxi, minibusser, turistbusser 
Taxi op til 8 pers., minibusser op til 19 pers. 
og busser op til 57 pers.
Udflugter, dagsture, flerdagsture – kørsel i ind og udland

Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
 
Nørreskov-Skolens 8. klasser og deres klasselærere vil gerne sige 
��

����������
��
til alle de mange butikker og firmaer, der har støttet os med præmier til vores årlige 

julebanko. Vi vil også gerne takke de mange, der havde lyst til at få en fornøjelig eftermiddag 

sammen med 8. klasserne, der stod for arrangementet. 

Det er dejligt at opleve den positive modtagelse, vi altid får i lokalsamfundet, når vi kommer 

rundt – uden al den hjælp og positive opbakning, vi møder, kunne vi slet ikke gennemføre et 

sådant arrangement. 

Det blev en rigtig fin eftermiddag, hvor vi havde ca. 90 gæster. Skolens 5. klasser gik Lucia, 

der blev sunget julesange til klaver og trompetsamspil og derefter spillet banko.  – Jo, det var 

en fin begyndelse på en julemåned. 

  

Mange venlige hilsner 

  

Lilian, Camilla og Rie 

(klasselærerne) 

��
��
Skoleindskrivning – opstart i 0. klasse 
Dit barn er skolepligtigt i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Indskrivningen omfatter alle 

børn, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole. 

I 2016 sker indskrivningen fra den 15. januar til og med den 31. januar 2016. Dette 

foregår via Sønderborg Kommunes hjemmeside på flg. link: 

http://sonderborgkommune.dk/borger/indskrivning-i-skole-og-sfo  

Du skal brug NemID til indskrivningen. 

�� � � 	���&���������#���
   Carina Lykke Bielefeldt�
   skoleleder�
� � � clbi@sonderborg.dk - www.norreskov-skolen.dk�
   Tlf.: 8872 6878 - mobil: 2790 6878 
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�

 
DET FOREGÅR 

 

I 

 

Skolevænget 14 
2016 
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Aktiviteter og arrangementer: 
 
februar 2016 
torsdag  4.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen Borgermøde ”Stevnings fremtid” 
søndag   7.feb.  kl. Fobis salen Fastelavn – kom og slå katten af tønden 
søndag 14.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
onsdag 24.feb. kl. 18.30 Fobis salen Dilettant – sidste øve-aften 
fredag  26.dec. kl. 19.00 Fobis salen Dilettant – generalprøve  
lørdag  27.dec. kl. Fobis salen Dilettant – premiere  
marts 2016 
søndag   6.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
juni 2016 
lørdag    4.jun kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2016 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning. Hvis Du/I har en eller flere aktiviteter der skal 
foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Jeres materiale skal sendes til Steffen 
Fog, Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: sfogsv4@gmail.com.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 14. 
januar. Rundt om Stevning nr.164 udkommer d. 31. januar. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
 foregår                      
Faste tidspunkter: 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanerne eller i salen. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør     

  Hold nr. 1-2016: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 5. januar – slutter d. 15. marts 2016. 
    Hold nr. 2-2016: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen   starter d. 6. januar – sluttet d. 16. marts 2016. 
    Hold nr. 3-2016: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter  d. 6. januar – slutter d. 16. marts 2016.    
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede 
   Mandage kl. 18.00 – 19.30                   sæsonen starter 7.september 2015 og slutter i april 2016 
 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 
 Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 i gymnastiksalen.                  Første gang d. 08.09.14. og sidste gang  15.03.2015     
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42    
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 10.09.2013. og sidste gang 
17.03.2014 
 
Stevning Fritidsklub: 
   Mandage kl. 17.30 – 19.30                                       sæsonen starter 7. september og slutter 21. marts 2016  
 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
   Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00    (undtaget juli, august og december måned) 
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Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Bagerafdeling tlf. 73 15 10 16

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 08.00 - 20.00

Nymøllevej 8 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 85 90

& Farvehandel Salg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94



Reparationer udføres m
ed 

garanti - få et gratis prisoverslag 
inden du beslutter dig for en rep.

Stevninggade 4  .  Stevning  .  6430 Nordborg  .  Telefon 74 45 90 94

Mobil 20 12 90 94

Stevning snedker 
 & tømrer
  v/Anders Larsen

Goods Gårdbutik
Alt i frugt, grøntsager og kød..!

Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske 
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

F.eks. Gårdens grisekød - hele eller halve pakket lige 
til fryseren...

35 kr. 
pr. kg.

Stevning 

v/Gitte og Claus

Smedevænget 16 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 87 86
Fax 74 45 82 82 · E-mail: grill@vildsvin.dk · www.vildsvin.dk

Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager

Rypevej 62 1. tv. . Langesø . 6430 Nordborg
7445 6434 / 2023 6434
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FRA LOKALHISTORISK 
 
Generalforsamling 
 
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling 

  

Mandag d. 14. marts 2016, kl. 19.00 i Kulturhuset i Stevning. 
 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

Valg af dirigent. 

Formandens beretning. 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

Fastsættelse af kontingent. 

Indkomne forslag. 

Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er: 

Vagn Hesselager, Elsebeth Breede, Sine Møller, Inger Marie Christiansen 

Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor suppleant 

Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager. 

Bestyrelsen. 

 
 
 
 

FRA KIRKEN 
  

Menighedsgudstjeneste og Kirkevært 
Svenstrup kirke 

 
I Svenstrup Kirke har vi en ordning med kirkeværter og vi holder også menighedsgudstjene-

ster. 

Ordningen har fungeret siden 2007,og årligt holdes der 6-8 menighedsgudstjenester uden 

præstens medvirken. Kirkeværter medvirker ved alle sognets gudstjenester. Mere om det 

senere, først lidt om menighedsgudstjenester: 
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Ordningen med menighedsgudstjenester blev indført fordi vi oplevede, at når vores præst 

holdt fri, og gudstjenesten blev flyttet til f.eks. kl. 9.00, så kom der ikke rigtig nogen i kirke. 

 Derfor spurgte vi Biskoppen, sammen med vores præst dengang, - Peter Ruge- om vi  måtte 

holde menighedsgudstjenester i stedet, for så kunne vi holde gudstjeneste på et mere pas-

sende tidspunkt. Det fik vi lov til, og det var starten på vores menighedsgudstjenester. 

 

Når vi holder menighedsgudstjenester er vi altid to der medvirker til gudstjenesten. 

 Vi forbereder gudstjenesten sammen: Vi vælger salmer og skriver prædiken over søndagens 

tekst. Vi fordeler tekstlæsningerne, prædiken, trosbekendelsen osv. mellem os. 

Liturgien er fastlagt og er næsten identisk med vores normale højmesse. Dog er der aldrig 

hverken dåb eller nadver til disse gudstjenester hvor præsten ikke medvirker.  

Men der er altid en kirkevært med, organisten spiller og koret- eller et par korsangere, synger 

velsignelsen. 

Vi har også mulighed for at eksperimentere ved menighedsgudstjenesten, med f.eks. andre 

musiske indslag.  

 

Planlægningen af disse menighedsgudstjenester sker ved, at vores præst melder ud et halvt 

år i forvejen, hvilke gudstjenester vi kan melde os ind på. Vi er på 6-8 gange om året i alt, og i 

menighedsgudstjenestegruppen, melder vi så hver især ind, hvilke søndage vi kan.  

 

Kirkevært ordningen, som vi omtalte før, blev indført midt i 1990'erne, da kordegnen gennem 

mange år holdt op, og der i stedet blev oprettet et børnekor.  

Kirkeværterne består af omkring 10 frivillige, som skiftes til at påtage sig kordegnens opga-

ver. 

 De tænder lysene i kirken og på alteret, tager imod kirkegængerne ved kirkedøren, udleverer 

salmebøger og viser tilrette, beder indgangs- og udgangsbøn samt kirkebøn og hjælper til 

ved nadveren, hvis de har lyst til det. 

 

Bønnerne der bedes af kirkeværterne, føles mere levende, fordi de til stadighed fremføres af 

nye mennesker, som hver især farver bønnes ord med det, de hver især kommer med. Kir-

keværten bringer derfor hver gang noget nyt med til gudstjenesten, som derfor aldrig stivner i 

alt for faste rammer. Oplevelsen af at være kirkevært gør, at man føler sig mere "hjemme" i 

kirken og gudstjenesten føles mere som et fælles anliggende.  
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Ordningen er et konkret udtryk for menighedens myndighed, ”det almindelige præstedømme” 

som Luther kaldte det. For oplevelsen af myndighed er nu engang ikke blot forbundet med 

retten til at sidde på sin kirkebænk og synge til Guds ære, men snarere til det at tale og hand-

le i kirkerummet.  

 

Derfor bidrager kirkeværtsordningen til en gudstjenestepraksis, hvor menigheden i langt hø-

jere grad er langt tydeligere til stede i kirken.  

Dette medvirker til, at kristendommen/åndens tilstedeværelse ikke bare er præstens ansvar, 

men alles. Herved skabes en stemning i kirken, der betyder, at der er plads til alle.  

 
 

 
Forfatterne af ”klummen” og et par af Svenstrups kirkeværter: 
 Susanne Thorning, Martha Thomsen og Asta Broesby-Olsen. 

 
 

Husk: Kirkebilen kører: 
 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet. 
 

 
Det sker i Svenstrup Kirke 

 
Fastelavn-Familiegudstjeneste-Frokost 
Søndag den 7.2.16 kl. 11.00 inviteres hele familien til en børnevenlig gudstjeneste i 

Svenstrup kirke.  

Kom meget gerne udklædt �  

Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandladen og derefter slår vi katten af tønden. 

Tilmelding nødvendig. Ring/sms til Mai-Britt på 21 67 72 05 

og meld dig til. Gratis � 

 
 



23 
 

”Fyraftens meditation i Svenstrup KIRKE         
Mandag den 1.2. kl. 17.00-17.30 

Mandag den 29.2. kl. 17.00-17.30 

 

Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og bøn.  

Få ny energi og frisk sjælen op. 
Valentins gudstjeneste den 14.2. kl. 19.00. 

Tema-gudstjeneste om kærlighed og venskab. 

Kom og lyt til dejlig musik og hør læsninger og syng med på sange om kærlighed.  

***** 

Valentinsdag er en gammel kristen tradition, som stammer helt tilbage fra Rom i år 270 e.Kr. 

I Danmark er det ikke en officiel højtidsdag, men vi kender traditionen med at sende Valen-

tinskort fra engelske og amerikanske film.  

 

 
------------------------------------------------------ 

Støt verdens fattigste kvinder ved Sogneindsamlingen for  
Folkekirkens Nødhjælp den 13.3.16 

 

         
 
 
 
 
 
 

Café eftermiddage 
- FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 
 
Onsdag den 10.2.16 kl. 14-16: 
Musik og sang-eftermiddag med hygge, kaffe og fællessang og små fortællinger. 
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Onsdag den 30.3.16 kl. 14-16: 
Vi får besøg Børge Movild, Nordborg, som er pensioneret læge og som vil fortælle os om 

et projekt i Tanzania for fattige gadebørn, som han er meget engageret i og som støttes af 

en gruppe danskere. 

 

 
 

Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Tilmelding senest mandagen inden på tlf: 2167 

7205. (Gerne sms.) 

 

Årets konfirmander 20. marts 2016 
Amalie Søllingvrå Matzon 
Sofie Katrine Hoffland 
Jacob Bonde Hansen 
Noelyn Baquilar Hess 
Jens Frank Voss 
Julie Følsgaard Maron 
Helene Kliver Anker 
Henriette Juul Nelsen 
Sebastian Leander Junk 
Nicolai Hess 
Melanie Patricia Rogengell 
Oliver Meeder 
Oliver Bagaslao Marcussen 
 

�

Hjertelig Tillykke!  
Hjælp med at gøre dagen ekstra festlig: 

 Hejs flaget for vores konfirmander! 
 
 
 

 

 

 



25 
 

Studiekreds for voksne i konfirmandladen 
Med udgangspunkt i 3 små bøger om ”Tro” ”Håb” og ”Kærlighed”, fra serien ”Tænkepauser”, 

Aarhus universitet,  og ud fra små oplæg ved præsten - som lægger op til debat, vil vi sam-

men undersøge de tre temaer, tro, håb og kærlighed. 

Vi mødes på følgende dage fra kl. 19.00-21.00: 

  Onsdag den  3.2.16 
  Onsdag den  2.3.16 
   Onsdag den  30.3.16 
 Onsdag den  6.4.16 
   Onsdag den  27.4.16 
           Onsdag den   4.5.16 
 

Bøgerne kan købes ved hos sognepræsten for 50 kr. for alle 3, når man melder sig til studie-

kredsen. 

Ring: 21 67 72 05/ mbk@km.dk senest 1.2.16 

 

Døbte i Svenstrup sogn 
Ingen �

  
Viede i Svenstrup kirke 
Ingen 
 
Døde/begravede ved Svenstrup kirke 
Kjestine Eleonore L.Petersen,Nordborg 

Christian Nissen, Stevning  

Ellen Espensen, Torup 

 
 

Menighedsrådsmøder i konfirmandladen kl. 19.00 
Onsdag den 24.2. 

Torsdag den 17.3. 

 
Kontaktoplysninger 
Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 /  

mobil: 21 67 72 05 
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Graver:Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Mere information: 

www.svenstrupkirke.dk  

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
 
Tak til Maja 
Vi har taget afsked med vores organist Maja Jørgensen søndag den 22. november. 

Vi vil også her sige Maja mange tak for dejligt spil og mange gode musikoplevelser. 

Ikke mindst har du løftet stemningen i gudstjenesten med kirkens kor, som du har evnet at 

formidle musikkens og sangens glæde til – til gavn for gudstjenesten, menigheden og ikke 

mindst de 

sociale arrangementer i konfirmandladen. 

Vi takker dig også for dit vikariat i mellemtiden, indtil ny organist tiltræder. 

De bedste ønsker for dig – fra Svenstrup Menighedsråd. 
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Ny organist 
Vi er i øjeblikket i gang med ansættelse af en ny organist. Vi håber, vi har fået det på plads til 

januar. Mere herom i næste udgave og på vores hjemmeside: svenstrupkirke.dk og face-

book. 

 

 

 

Sognelæring 
Som nævnt i tidligere blade og på vores hjemmeside, er vi i menighedsrådet i gang med at 

undersøge vores sogn – hvad der rører sig i forhold til kirken, og hvad menigheden ønsker 

sig. 

 

Vi har senest den 4. november 2015 haft en gruppe på 10 personer til debat – Guldgravning 

– med henblik på af finde guldkorn til at arbejde videre med. 

 

Vi havde en rigtig god aften med åbenhed og ærlighed og ikke mindst fik vi mange guldkorn 

at arbejde videre med. Tusind tak til deltagerne for deres engagement. Vi havde en god og 

livlig debat. 

 

Bl.a. var der gode input til kirkens møde med lokalsamfundet og drømme for fremtiden. Tradi-

tioner og gentagelser er altid godt, men der er skam også gode ideer til nye tiltag. Nogle af 

disse tiltag vil kræve opbakning fra menigheden og ikke mindst hjælpende hænder.  

 

I foråret sætter menighedsrådet sig ned og prioriterer, hvad vi vil arbejde med ud fra de 2 

oplæg vi har fået.  

 

 

  

  Svenstrup 

Menighedsråd 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17. 
  

  
 
 
 
 
 
JANUAR 
Lørdag 23. jan. "Rundt om Stevning" nr. 164 udkommer. 
Søndag 24. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste i Egen kirke. 
Søndag 31. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse. 
 
FEBRUAR 
Torsdag 04. feb. Kl. 19.00. Borgermøde om Stevnings fremtid. Kulturhuset. 
Søndag 07. feb. Kl. 11.00. Børnevenlig gudstjeneste. Fastelavn/frokost. 
Søndag 07. feb. Kl. 14.00. Fobis` fastelavnsfest. Kulturhuset. 
13/2-21/2 incl. Nørreskov-Skolens vinterferie. 
Søndag 14. feb. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Søndag 14. feb. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Valentinsdag/musik. 
Søndag 21. feb. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Onsdag 24. feb. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. 
Onsdag 24. feb. Kl. 18.30. Dilettant. Sidste øveaften. Spec. for børn. Salen. 
Fredag 26. feb. Kl. 19.00. Dilettant. Generalprøve. Spec. for pensionister. Salen. 
Lørdag 27. feb. Kl. 19.00. Dilettant. Premiere. Salen. 
Søndag 28. feb. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse. 
 
MARTS 
Søndag 06. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse. 
Søndag 06. mar. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Onsdag 09. mar. Deadline for "Rundt om Stevning" nr. 165. 
Søndag 13. mar. Ingen gudstjeneste. Sogneindsamling. 
Torsdag 17. mar. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. 
Lørdag 19. mar. "Rundt om Stevning" nr. 165 udkommer. 
Søndag 20. mar. Kl. 10.30. Palmesøndag. Konfirmation. 
Torsdag 24. mar. Kl. 17.00. Gudstjeneste. Skærtorsdag. 
Fredag 25. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Langfredag. 
Søndag 27. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Påskedag. 
 
 
Næste nr. af ”Rundt om Stevning”: 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 4092 5629. Mail: eboj@stofanet.dk  
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 165 ER DEN 9. MAR. 2016. 
 
 
 


